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ISLAND PÅ TVÅ HJUL

Hekla gäckar oss
Första dagens etapp går mot vulkanen Hekla, 

Nordeuropas mest aktiva vulkan och hon (Hekla är en 
kvinna enligt islänningarna) hade sitt senaste utbrott 
i februari 2000. Hekla är även känt under namnet 
”Häcklefjäll”, där man förr trodde att häxorna höll till 
och som även var ingången till helvetet. 

Fram till lunch har vi tur med vädret men strax 
därefter kommer regnet. Först lite lagom stillsamt men 
sen tilltar det och till slut bokstavligen vräker det ned. Ju 
högre upp mot Hekla vi kommer desto mer regnar och 
blåser det, och mer som snöblandat regn nu. Efter att 
ha tagit oss igenom en passage med några decimeter 
djup snö stannar Óli, som är vår guide för dagen medan 
Skúli kör följebilen, och säger att det nog bara kommer 
mer snö ju längre upp vi kör. Kan vi tänka oss att vända 
och ta en annan kortare väg? 

Tanken på en varm stuga i skydd från det obarmhärtiga 
vädret känns mer lockande än att fortsätta i snön, så 
ingen av oss är direkt svårövertalad att vända om. Färden 
ner igen känns lite som ingången till helvetet – i princip 
noll sikt då regn och snö piskar oss i ansiktet när vi nu 
kör i motvind. Vägen består av en blandning av sten, 
svart mjuk lavasand och bitvis djupa fåror skapta av 
regnvattnet. Här gäller det att fokusera. Då vi kört samma 
sträcka tidigare på vägen upp känns de lite mer luriga 
partierna igen, men vad hjälper det om man inte ser 
något. Vår holländske vän Maurits lyckades hamna i den 
djupaste sprickan i lavasanden så att framhjulet vek sig. 
Ingen större skada skedd förutom ett något kantstött ego. 

Väl nere hittar Óli på en helt fantastisk rutt med lite 
fina stigar, kanske de bästa på hela dagen. Vi har ungefär 
en timmes körning kvar innan vi är framme i Rjúpnavellir, 
ett lavafält öster om Reykjavik. Här finns en samling 
campingstugor som bara står där och tydligen är till för 
vandrare och annat löst folk som, liksom vi, förirrat sig ut 
i ödemarken. Vi möts av Skúli som välkomnar oss med 
en fantastisk middag på grillad färsk fisk och kyckling. 

Stugan är mysig och till min glädje finns det en 
kamin. Med ved som mest består av gamla plankor 
(träd är ganska ovanliga på Island) får jag till en brasa 
så det går att torka våra blöta kläder. Men det där med 
att elda i kaminen verkar inte vara något som Skúli är 
van vid, när det väl är dags att gå och lägga sig frågar 
han: Hur stänger man av den?

ISLAND PÅ TVÅ HJUL

Ett magiskt landskap inramat av mossklädda 
vulkaner, bergstoppar täckta av snö, varma källor 
och forsande vattenfall. Islands sagolika natur och 
mångfald är ett oförglömligt äventyr och perfekt 
att upptäcka på två hjul. 

TEXT: ANNA HAGLUND  FOTO: JENS SVEDHOLM

 Det är en obeskrivbar känsla att landa på Reykjaviks 
flygplats coronaåret 2020. Den sedan länge planerade 
och efterlängtade resan till Island blev till slut verklighet, 
trots pågående pandemi. När Island i juni månad 
öppnade gränsen tog jag och Jens, min bättre halva och 
resans fotograf, beslutet att åka. Men det är en märklig 
känsla att resa genom ekande tomma flygplatser och inte 
särskilt behagligt att vid ankomst i Reykjavik genomföra 
det obligatoriska Covid-19-testet. Först några timmar 
senare, när beskedet via sms kom att testet var negativt, 
känns det som att äventyret kan börja.

Planen är ett tredagars offroadäventyr på vägar som 
normalt är otillgängliga för den vanliga turisten. Och vi 
är nyfikna på vad våra isländska guider, Skúli och Ólafur 
(Óli), som tillsammans driver Ride with Locals sedan 
några år tillbaka, ska visa oss av sin ö. Deras affärsidé 
är att erbjuda en möjlighet att istället för att ta med sin 
egen motorcykel med full packning på den 48 timmar 
långa båtresan från Danmark, kunna flyga direkt till 
Reykjavik och sen njuta av offroadkörning på Husqvarna 
701 med lyxen att slippa packning. Dessutom på vägar 
som enbart islänningarna själva känner till.

Vår resa startar i Selfoss, ett trevligt litet samhälle 
några mil utanför Reykjavik där Skúli och Óli bor och 
är uppvuxna. Förutom våra guider får vi sällskap av 
Philippe från Belgien och Maurits från Holland. Det 
ska bli riktigt spännande att få prova Husqvarna 701 
på de vägar och underlag som väntar, men lite skönt att 
det inte blir några vattenpassager första dagen.

En av många vattenpassager under äventyret – ingen är 
den andra lik och hur djupt och strömt det är varierar.

Hela gänget samlat – Maurits, Philippe, 
Anna, våra guider Skùli och Óli, samt Jens.

Istället för snöslask på vägen upp till 

Hekla hittade Óli en rolig alternativ rutt.

Hur de små rosa blommorna kan leva i den svarta öknen är en gåta.

Framför oss i den svarta öknen 
tornar den 10 000 år gamla 
vulkanen Mælifell upp sig.

Islandshästen har funnits på ön i över tusen år. Därför är det en 

självklarhet att vi visar respekt när vi möter dem genom att stanna, 

stänga av motorn och ta av oss hjälmen så att de inte blir rädda.

 En väldigt logisk och nödvändig trafikskylt…
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Vulkaniskt stäpplandskap
Dag två bjuder på bättre väder än det vi fick med 

oss från Hekla. Skùli guidar oss och det bär av mot 
Landmannalaugar. Vi börjar lite försiktigt på mer 
vanliga grusvägar, men ganska snart stannar Skùli upp 
och vi svänger in på en betydligt mindre väg som ser ut 
att bestå av djup, svart lavasand. 

– Just give gas! Fulla gjöf, säger han och skrattar så 
det stora röda skägget som sticker ut utanför hjälmen 
guppar, innan han bränner iväg så sanden yr. 

Och gasa behöver man. Lavasanden är inte som 
vilken vanlig sand som helst, den känns som runda 
mikroskopiska lecakulor som är lackade till ytan. 
Husqvarnan uppför sig exemplariskt, inte bara i den 
lömska lavasanden utan även på de varierande underlag 
som Island bjuder på – förutom sand också stelnad 
lava, stenrösen, gräs och mer sten i olika former. 

Efter en sträcka på någon mil i den mjuka lavasanden 
vänder vi upp mot Áfangagil, en ravin i ett av de största 
vulkaniska områdena på Island. Med bergen till vänster 
och ett platt, öppet, steppliknande landskap framför oss 
får 701:orna verkligen sjunga ut. Jag tror aldrig jag har 
kört så fort offroad tidigare. 

Underlaget är relativt hårt, med ett lager av sand i 
varierande djup och med inslag av några mindre lösa 
stenar. Vinden blåser in sand i marknivå och ger en 
surrealistisk, nästan utomjordisk, känsla. Tydligen 
ingick detta parti i specialsträcka sju i Rally Reykjavik, 
kan de verkligen ha kört lika fort som oss?

En sagovärld
På vägen till Landmannalaugar stannar vi till vid 

Hnausapollur, en sjö som skapades vid ett vulkaniskt 
utbrott för cirka 1200 år sedan. Vattnet i den djupa 
kratern har en intensivt blå färg. Inramat i det karga 
landskapet ger det ett storslaget intryck och har även 
gett sjön ett andra namn, Bláhylur, som inte helt oväntat 
betyder just blå på isländska. 

När vi stannar motorcyklarna blir det tyst, förutom på 
vindens försynta melodi. Vi är helt ensamma i höglandets 
imponerande landskap. Just därför blir placeringen av 
trafikskylten ”Förbud mot infart”, som är placerad till 
höger ut mot vägen vi kom på, något förbryllande.

Resterande sträcka är helt magisk. Det karga 
stäpplandskapet har ersatts av ett vulkanlandskap 
med mossklädda berg och en oändlig variation av 
lavaformationer. Lunch intas med ryggen lutad mot 
över tusen år gammal stelnad lava. 

På vägen till Landmannalaugar blir det en hel del 
vattenpassager. Skùli är nog mer nervös än oss över att 
vi ska tappa cykeln i vattnet och är till en början noga 
med att stanna –  och på en del ställen också gå ut i 
vattnet för att kunna rycka in vid behov. Men snart ser 
han att det inte är några problem och vi kör på genom 
vattenpassager med varierande djup och svårighetsgrad.

Innan vi kommer fram till Landmannalaugar, en utpost 
som är startpunkten för många vandrare, passerar vi 
ett relativt brett vattenstråk. Helt plötsligt är vi föremål 
för andra turisters nyfikenhet och blir både fotade och 
filmade när vi forcerar genom vattnet. Lite längre upp 
i samma flod finns en varm källa, där man kan ta sig 
ett varmt bad i det annars så kalla vattnet. Ingen av oss 
orkar dock ta av sig alla lager av kläder för ett dopp, utan 
vi nöjer oss med att kika på omgivningarna och njuta av 
en kopp varm choklad innan vi kör vidare. 

Innan kvällen kommer vi fram till vår stuga i 
Hólaskjól. Medan Jens hjälper Óli laga punktering på 
Philippes hoj, och Skùli börjar grilla och förbereda 
middagen, smyger jag iväg med dagens parkeringsöl 
på kort promenad till ett närliggande, anonymt men 
fantastiskt vackert vattenfall. 

LÄR DIG ISLÄNDSKA!Punka – Sprungið dekk. Jäkla får – Helvítis rotla (kind är får, men ett dåligt får är en rotla!)Öl – Bjór
Kaffepaus – KaffitímiTanka – Filla tankinnFull gas – Fulla gjöf

BRA ATT VETA!
All information om pris och olika turer hittar du 
på ridewithlocals.is. De har både fasta turer och 
skräddarsydda lösningar efter önskemål. I priset 
ingår hämtning på flygplatsen, mat och boende, 
hyra av motorcykel och bensin. Du behöver bara 
flyga dit och ta med dig din egna personliga 
utrustning. Packningen följer sen med följebilen, 
så på hojen har man bara lätt dagspackning.
Den isländska sommaren har en temperatur på 
mellan 9–18 grader, det är behagligt att köra med 
ylleunderställ och Gore Tex-ställ. På fötterna hade 
vi vanliga crosstövlar med sealskinz, tillsammans 
med yllesockor. Den varmaste dagen körde jag 
med neoprenhandskar, annars var det skönt med 
ett par smidiga Gore Tex-handskar.

Perfekt avslut
Vår tredje kördag bjuder på fint, om än lite blåsigt 

väder. Det här kommer även vara vår längsta dag och det 
är återigen Óli som guidar, medan Skùli kör följebilen. 
Till min stora glädje får jag köra Skùlis Husqvarna 
450. Även om 701:an är en perfekt Islandshoj är det 
fantastiskt roligt att få ta sig an dagens vägar och stigar på 
en endurohoj, det känns liksom lite som hemma. Precis 
som gårdagen varierar underlaget och dagen bjuder 
på ett smörgåsbord av äventyr, med allt från vackra 
vattenfall, vilda hästar, punktering och en vattenpassage 
så djup och ström att vi fick leda över motorcyklarna. 

Det mest oväntade var när Óli stannar mitt ute i 
ingenstans och säger att det nog är dags att tanka 
motorcyklarna. Han knallar bort mot en bäck och jag 
är inte ensam om att tro att han kanske tänker fylla 
på vatten i någon överhettad hoj. Men så kommer han 
tillbaka med en stor dunk bensin som han gömt i en 
klippskreva dagen innan, när han körde följebilen.

Turen avslutas vid det  magiska vattenfallet 
Gluggafoss innan en sista transportsträcka tillbaka 
till Selfoss. Det är helt omöjligt att ha tråkigt i Skùlis 
och Ólis sällskap. De är inte bara otroligt kunniga 
och insatta i Islands historia och landskap, de har en 
underbar humor och bjuder på sig själva.

Efter tre dagars aktiv körning i det isländska höglandet 
börjar det kännas lite i kroppen och sinnet är proppfullt 
av intryck. Det är svårt att beskriva med ord, det är som 
att man fått med sig en del av Islands själ, lika robust 
som de uråldriga lavaformationerna och samtidigt skör 
som de små rosa blommorna i den svarta lavaöknen.
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Väg F232 vid Öldufellsleð är ödslig och ger en 
känsla av att köra genom ett månlandskap.

Fältoperation – Óli fixar punkan på 701:an.

Gluggafoss vattenfall – det perfekta 
avslutet på en oförglömlig resa!

På Island vet man aldrig vad som 

väntar runt hörnet, både naturen 

och vädret kan skifta snabbt.

Ett oväntat tankstopp.

Hnausapollur skapades för cirka 1200 år sen, 
ungefär samtidigt som Island började bosättas.
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